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Protokoll fra møte i kontrollutvalget 

  
Dato: 17.12.2019 kl. 16:30 
Sted: Fredrik Selmers vei 3 
Arkivsak: 19/00001 
  
Tilstede:  Ola Kvisgaard (H), Rune Tokle (A), Arve Edvardsen (H), Janne 

Svegården (A), Gro Balas (A), Pål Thygesen (MDG), Ivar Johansen 
(SV), Jostein Starrfelt (R), Marianne Bjørndal (FNB), Olav A. 
Røssaak (V), Morten Edvardsen (SP), Bente Groven-Syversen (KrF) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Heidi Hanssen (F) 

  
Forfall:  Henrik Gjerding (F) 
  
Fra kontrollutvalgets 
sekretariat: 

 
Sekretariatsleder Reidar Enger 

  
Fra 
Kommunerevisjonen: 

Kommunerevisor Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Lars 
Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør May-Britt Bratlie, assist. 
avdelingsdirektør Hilde Ludt (sak 101 og 103), revisjonsrådgiver 
Fredrik Ergo Karlsen (sak 98), seniorrådgiver Martin Austvoll Nome 
(sak 100 og 102), revisjonsrådgiver Thea Berge (sak 100), 
seniorrådgiver Morten A. Engebretsen (sak 101), revisjonsrådgiver 
Ragnhild Grøndahl Faller (sak 102), seniorrådgiver Kari Breisnes (sak 
103), seniorrådgiver Terje Grønli (sak 103)  
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97/19  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.11.2019 

 
Sendt til arkiv 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Ola Kvisgaard (H), Rune Tokle (A), Arve Edvardsen (H), Janne Svegården (A), Gro Balas 
(A), Pål Thygesen (MDG), Ivar Johansen (SV), Jostein Starrfelt (R), Marianne Bjørndal 
(FNB), Olav A. Røssaak (V), Morten Edvardsen (SP), Bente Groven-Syversen (KrF), Heidi 
Hanssen (F) 
 
  
Protokollen ble godkjent. 
 
[Lagre]  
 

98/19  
Endelig innberetning om økonomiske misligheter i Bymiljøetaten 

 
Sendt til arkiv 
Kopi til byråden for kultur, idrett og frivillighet, byråden for miljø og samferdsel, 
Bymiljøetaten, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Denne saken har ikke tidligere vært innberettet. Bymiljøetaten orienterte i brev av 7. oktober 
2019 til Kommunerevisjonen og Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet om at en 
ansatt i Bymiljøetaten hadde begått økonomiske misligheter og innrømmet forholdet. Den 
ansatte hadde solgt aluminium fra gamle fotballmål til et privat gjenvinningsfirma og fått 
utbetalt vederlaget til sin private konto. Dette hadde pågått i perioden august 2018 til mai 
2019 og utgjorde tilsammen ca. kr 9 000. 
 
Bymiljøetaten valgte å gå til oppsigelse. Det ble inngått avtale med den oppsagte om trekk i 
lønn for å tilbakebetale urettmessig ervervet beløp. Bymiljøetaten har ikke politianmeldt 
forholdet. Etaten har i samråd med Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet vurdert de 
prosessøkonomiske hensyn der både bevisets stilling, beløpets størrelse og hensyn til den 
ansatte ble tillagt vekt.  
 
Forholdet ble kjent da en annen ansatt fattet mistanke og varslet leder. 
  
Som forebyggende tiltak viser Bymiljøetaten til at de i ettertid har utarbeidet en skriftlig 
rutine for hvordan denne type avfall skal håndteres samt at alle ansatte i enheten har blitt 
muntlig orientert om rutinen. 
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Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 5. desember 2019 om 
økonomiske misligheter i Bymiljøetaten til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Ola Kvisgaard (H), Rune Tokle (A), Arve Edvardsen (H), Janne Svegården (A), Gro Balas 
(A), Pål Thygesen (MDG), Ivar Johansen (SV), Jostein Starrfelt (R), Marianne Bjørndal 
(FNB), Olav A. Røssaak (V), Morten Edvardsen (SP), Bente Groven-Syversen (KrF), Heidi 
Hanssen (F) 
 
Dokumenter innkommet: Kommunerevisorens saksfremlegg av 07.12.2019 
 
Votering: 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 5. desember 2019 om 
økonomiske misligheter i Bymiljøetaten til orientering. 
 
[Lagre]  
 

99/19  
Sak om kvalitetskontroll 

 
Sendt til Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Kommunerevisjonen ble valgt ut for kvalitetskontroll fra Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF) i 2019. Det var regnskapsrevisjonen av regnskapsåret 2018 og forvaltningsrevisjon 
utført i 2018 som var gjenstand for kontroll.  
 
Kvalitetskontrollen vurderte Kommunerevisjonens overordnede interne 
kvalitetssikringssystem og så nærmere på gjennomføringen av to utvalgte 
forvaltningsrevisjoner og regnskapsrevisjonen av to virksomheter samt overordnet 
angrepsvinkel i regnskapsrevisjonen. Kvalitetskontrollen vurderte blant annet områder som 
planlegging, dokumentasjon, gjennomføring og rapportering. 
 
I vedtaket fra kvalitetskontrollkomiteen til NKRF fremkommer det at resultatet fra 
kvalitetskontrollen av Kommunerevisjonen er godkjent. De to kontrollørene av hhv 
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon har sendt egne rapporter som oppsummerer den 
gjennomførte kvalitetskontrollen. Det ble ikke funnet mangler eller vesentlige avvik fra 
gjeldende standarder. 
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NKRF gjennomfører ekstern kvalitetskontroll hos sine medlemmer på rotasjonsbasis. 
Kommunerevisjonen var sist gjenstand for slik kvalitetskontroll i 2014 for revisjonen utført 
for revisjonen 2013 og fikk også den gang godkjent.  
 
Kommunerevisjonen har i tillegg til den forbundsbaserte kvalitetskontrollen, også fått utført 
såkalt fagfellevurdering av om kvalitetssikringen i Kommunerevisjonen skjer i tråd med 
kravene i standardene. Dette ble gjort i 2017. Konklusjonen var at Kommunerevisjonen hadde 
et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem i tråd med revisjonsstandardene.  
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken om ekstern kvalitetskontroll av Kommunerevisjonen til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Ola Kvisgaard (H), Rune Tokle (A), Arve Edvardsen (H), Janne Svegården (A), Gro Balas 
(A), Pål Thygesen (MDG), Ivar Johansen (SV), Jostein Starrfelt (R), Marianne Bjørndal 
(FNB), Olav A. Røssaak (V), Morten Edvardsen (SP), Bente Groven-Syversen (KrF), Heidi 
Hanssen (F) 
 
Dokumenter innkommet: Kommunerevisorens saksfremlegg av 04.12.2019 
 
Votering: 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget tar saken om ekstern kvalitetskontroll av Kommunerevisjonen til orientering. 
 
[Lagre]  
 

100/19  
Oppfølging etter rapport 6/2017 Oslo kommunes arbeid med å få flere 

læreplasser 
 

Sendt til kultur- og utdanningsutvalget 
Kopi til byråden for finans, byråden for helse, eldre og innbyggertjenester, byråden for 
oppvekst og kunnskap, Sykehjemsetaten, Utdanningsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, 
Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Kommunerevisjonen har gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 6/2017 Oslo 
kommunes arbeid med å få flere læreplasser, jf. kontrollutvalgets vedtak 27. august 2019 
(sak 71). Undersøkelsen tilhører området myndighetsutøvelse og brukertilpassede tjenester 
med tilstrekkelig kvalitet i Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016–2020, 
som bystyret behandlet 22. juni 2016 (sak 186).  
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I rapport 6/2017 fant Kommunerevisjonen at Utdanningsetaten i stor grad bidro til arbeidet 
med å få tilstrekkelig læreplasser. Utdanningsetaten og Sykehjemsetaten nådde sine måltall 
for hvor mange læreplasser de skulle legge til rette for i egen virksomhet og gjennom 
lærlingklausulen. Utviklings- og kompetanseetaten innhentet informasjon og rapporterte om 
effektene av lærlingkrav i kommunens anskaffelser. Undersøkelsens beskrivende del viste at 
måltallene for hvor mange læreplasser kommunens virksomheter skulle bidra til å etablere, 
syntes utdatert for flere sektorer, og at det var uklarheter rundt måltallene og i rapporteringen 
til bystyret. 
 
I oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen undersøkt om byråden for finans, 
byråden for helse, eldre og innbyggertjenester, byråden for oppvekst og kunnskap, 
Sykehjemsetaten, Utdanningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten har iverksatt meldte 
tiltak og om de politiske føringene i forbindelse med behandlingen av rapport 6/2017 er fulgt 
opp.  
 
Oppfølgingsundersøkelsen tyder på at Sykehjemsetaten, Utdanningsetaten og Utviklings- og 
kompetanseetaten hadde iverksatt varslede tiltak og fulgt opp politiske føringer. Byråden for 
finans, byråden for helse, eldre og innbyggertjenester og byråden for oppvekst og kunnskap 
hadde i hovedsak fulgt opp politiske føringer og iverksatt varslede tiltak. Byråden for finans 
hadde ikke stilt krav til høyere andel timer utført av lærlinger, men byråden hadde skjerpet 
føringen om andel timer fra en veiledning til en instruks, og føringen var ifølge 
byrådsavdelingen utvidet til å gjelde kontrakter av minst tre måneders varighet. Byråden for 
helse, eldre og innbyggertjenester og byråden for oppvekst og kunnskap hadde ikke ferdigstilt 
en revurdering av måltall, men viste til byrådets arbeid med videreutvikling på området. 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 
6/2017 Oslo kommunes arbeid med å få flere læreplasser tyder på at de varslede tiltakene, 
samt føringene fra den politiske behandlingen av rapporten, i hovedsak var fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget merker seg også at byråden for finans ikke hadde stilt krav om en høyere 
andel timer utført av lærlinger, men ser at byråden hadde skjerpet føringen om andel timer fra 
en veiledning til en instruks, og at føringen ifølge byrådsavdelingen var utvidet til å gjelde 
kontrakter av minst tre måneders varighet. Utvalget merker seg videre at byråden for helse, 
eldre og innbyggertjenester og byråden for oppvekst og kunnskap ikke hadde ferdigstilt en 
revurdering av måltall.  
 
Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 
6/2017 til orientering.  
 
Saken sendes til kultur- og utdanningsutvalget.  
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Ola Kvisgaard (H), Rune Tokle (A), Arve Edvardsen (H), Janne Svegården (A), Gro Balas 
(A), Pål Thygesen (MDG), Ivar Johansen (SV), Jostein Starrfelt (R), Marianne Bjørndal 
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(FNB), Olav A. Røssaak (V), Morten Edvardsen (SP), Bente Groven-Syversen (KrF), Heidi 
Hanssen (F) 
 
Dokumenter innkommet: Kommunerevisorens saksfremlegg av 06.12.2019 
 
Votering: 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 
6/2017 Oslo kommunes arbeid med å få flere læreplasser tyder på at de varslede tiltakene, 
samt føringene fra den politiske behandlingen av rapporten, i hovedsak var fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget merker seg også at byråden for finans ikke hadde stilt krav om en høyere 
andel timer utført av lærlinger, men ser at byråden hadde skjerpet føringen om andel timer fra 
en veiledning til en instruks, og at føringen ifølge byrådsavdelingen var utvidet til å gjelde 
kontrakter av minst tre måneders varighet. Utvalget merker seg videre at byråden for helse, 
eldre og innbyggertjenester og byråden for oppvekst og kunnskap ikke hadde ferdigstilt en 
revurdering av måltall.  
 
Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 
6/2017 til orientering.  
 
Saken sendes til kultur- og utdanningsutvalget.  
 
[Lagre]  
 

101/19  
Undersøkelser av Energigjenvinningsetaten – interne utlysninger og 

stillingsendringer 
 

Sendt til finansutvalget 
Kopi til byråden for finans, byråden for miljø og samferdsel, Energigjenvinningsetaten, 
Energi- og gjenvinningsetaten (ny etat fra 01.012020), Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 22. oktober 2019, sak 87, at Kommunerevisjonen skulle foreta 
en beskrivende undersøkelse knyttet til interne utlysninger i ansettelsessaker i 
Energigjenvinningsetaten.  
 
Bakgrunnen for kartleggingen er PwCs gjennomgang av til sammen 20 ansettelsessaker i 
Energigjenvinningsetaten, inkludert 12 saker omtalt i varsel til kommunens sentrale 
varslingsordning. De resterende 8 sakene ble valgt av PwC på grunn av at de inkluderte 
nåværende lederroller som seksjonsleder, seksjonssjef eller avdelingsdirektør. Etter 
Kommunerevisjonens vurdering var det 16 av de 20 sakene som var aktuelle å belyse 
nærmere i forbindelse med ytterligere undersøkelser, dette særlig for å få avklart hva 
stillingsendringene innebar og om stillingene var blitt internt utlyst.  
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Kommunerevisjonens kartlegging viser at Energigjenvinningsetaten ikke hadde utlyst internt 
noen av de aktuelle stillingene. Etaten hadde heller ikke tatt kontakt med Byrådsavdeling for 
miljø og samferdsel om interne utlysninger i disse sammenhengene. Det synes ikke som om 
det ble utarbeidet formaliserte vurderinger av om stillinger burde vært utlyst internt eller 
eksternt i forbindelse med stillingsendringene. Energigjenvinningsetaten begrunner, i korte 
trekk, vurderingen med at det ikke var opprettet nye stillinger, men gjennomført 
stillingsendringer som lå innenfor arbeidsgivers styringsrett, og at endringene var blitt 
behandlet i etatens partssammensatte utvalg. Etaten viste videre til at den var i en 
overtallighetssituasjon, og at nyrekruttering gjennom utlysninger ville bidra negativt til 
situasjonen. Kartleggingen av de 16 stillingsendringene tyder videre på at det for tre ansatte 
var store endringer, for syv ansatte var det ingen eller få endringer, mens det var enkelte 
endringer for tre ansatte. For tre ansatte manglet dokumentasjon som muliggjorde 
sammenlikning.  
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget merker seg Kommunerevisjonens undersøkelse av ansettelser og 
stillingsendringer i Energigjenvinningsetaten.  
 
Kommunerevisjonens kartlegging viser at etaten ikke hadde utlyst internt noen av de aktuelle 
stillingene. Energigjenvinningsetaten begrunner vurderingen blant annet med at gjennomførte 
stillingsendringer lå innenfor arbeidsgivers styringsrett og en overtallighetssituasjon. 
Kartleggingen til Kommunerevisjonen viser at av de 16 stillingsendringene hadde 
sannsynligvis tre ansatte fått store stillingsendringer, for syv ansatte var det ingen eller få 
endringer, mens det var enkelte stillingsendringer for tre ansatte. For tre ansatte manglet 
dokumentasjon som muliggjorde sammenlikning.   
 
Kontrollutvalget stiller spørsmål ved om etatens praksis var innenfor gjeldende regler, særlig 
for de stillingene hvor det var større endringer.      
 
Kontrollutvalget ber om den nye etatens tilbakemelding på hvordan den vil ivareta praksisen 
på dette området framover. For øvrig tar utvalget saken til orientering.  
 
Saken sendes finansutvalget. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Ola Kvisgaard (H), Rune Tokle (A), Arve Edvardsen (H), Janne Svegården (A), Gro Balas 
(A), Pål Thygesen (MDG), Ivar Johansen (SV), Jostein Starrfelt (R), Marianne Bjørndal 
(FNB), Olav A. Røssaak (V), Morten Edvardsen (SP), Bente Groven-Syversen (KrF), Heidi 
Hanssen (F) 
 
Dokumenter innkommet: Kommunerevisorens saksfremlegg av 06.12.2019 
 
Votering: 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget merker seg Kommunerevisjonens undersøkelse av ansettelser og 
stillingsendringer i Energigjenvinningsetaten.  
 
Kommunerevisjonens kartlegging viser at etaten ikke hadde utlyst internt noen av de aktuelle 
stillingene. Energigjenvinningsetaten begrunner vurderingen blant annet med at gjennomførte 
stillingsendringer lå innenfor arbeidsgivers styringsrett og en overtallighetssituasjon. 
Kartleggingen til Kommunerevisjonen viser at av de 16 stillingsendringene hadde 
sannsynligvis tre ansatte fått store stillingsendringer, for syv ansatte var det ingen eller få 
endringer, mens det var enkelte stillingsendringer for tre ansatte. For tre ansatte manglet 
dokumentasjon som muliggjorde sammenlikning.   
 
Kontrollutvalget stiller spørsmål ved om etatens praksis var innenfor gjeldende regler, særlig 
for de stillingene hvor det var større endringer.      
 
Kontrollutvalget ber om den nye etatens tilbakemelding på hvordan den vil ivareta praksisen 
på dette området framover. For øvrig tar utvalget saken til orientering.  
 
Saken sendes finansutvalget. 
 
[Lagre]  
 

102/19  
Rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner 

 
Sendt til byutviklingsutvalget 
Kopi til byråden for byutvikling, Plan- og bygningsetaten, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Kommunerevisjonens rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner er resultatet av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som kontrollutvalget vedtok 29. januar 2019 (sak 11). 
Undersøkelsen tilhører området bymiljø, samfunnssikkerhet og bærekraftig byutvikling, jf. 
bystyrets vedtak om Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016–2020 av 22. 
juni 2016 (sak 186). 
 
Kommunerevisjonen har undersøkt om Plan- og bygningsetaten sørget for at innbyggerne fikk 
tilstrekkelig mulighet til å medvirke i plansaker i perioden 2015 til 2018.  
 
Undersøkelsen viser at Plan- og bygningsetaten kunngjorde oppstart av planarbeid, varslet 
berørte parter og interessenter og la ut planer til høring og offentlig ettersyn. Samlet sett 
hadde etaten i undersøkelsesperioden likevel ikke i tilstrekkelig grad sørget for at den oppfylte 
plan- og bygningslovens krav til medvirkning i egne planer. Blant annet hadde etaten ikke 
rutiner eller en enhetlig praksis som kunne sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging. Det synes samtidig som etaten over tid har blitt mer bevisst på å sikre 
medvirkning fra barn og unge. 
 
Plan- og bygningsetaten hadde samlet sett ikke i tilstrekkelig grad sørget for medvirkning i 
tråd med bystyrets føring om at Oslo skal være en foregangskommune eller etter beste 
praksis. Etaten hadde iverksatt flere tiltak for å sikre åpenhet og god formidling. Videre hadde 
etaten i arbeidet med noen planer brukt og prøvd ut en rekke ulike medvirkningsmetoder og 
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tilpasset dem til planens behov. Samtidig hadde den få skriftlige rutiner og eksempler å ta 
utgangspunkt i når den skulle planlegge medvirkningsopplegg og etaten synes ikke å ha 
gjennomført et tilstrekkelig opplegg for å sikre bred og reell medvirkning fra et tidlig stadium 
i alle egne planer.  
 
Plan- og bygningsetaten skal også påse at det er lagt til rette for medvirkning i planer som 
utarbeides av andre offentlige organer eller private. Etaten oppfordret forslagsstillere til å 
legge til rette for medvirkning utover lovens minstekrav. Etaten stilte ikke krav til 
gjennomføring og dokumentasjon av slik medvirkning, og undersøkelsen viser enkelte 
mangler i etatens kontroll av om det var lagt til rette for medvirkning. Etaten opplevde at den 
hadde større handlingsrom enn det den hadde brukt til nå, og ville bruke dette mer aktivt. 
Plan- og bygningsetaten hadde skriftlige rutiner og en praksis som kunne bidra til at innspill 
fra forskjellige stadier i planprosessen ble fulgt opp. Samlet sett var det svakheter i disse, 
herunder har Kommunerevisjonen sett eksempler på at etaten ikke hadde kommentert alle 
innspill i utvalgte plansaker tilstrekkelig.  
 
Kommunerevisjonen har mottatt uttalelser til rapporten fra Plan- og bygningsetaten og 
byråden for byutvikling. I uttalelsene blir det vist til og varslet tiltak som Kommunerevisjonen 
vurderer som relevante for anbefalingene gitt i rapporten. 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget merker seg at rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner viser at 
Plan- og bygningsetaten gjør mye for å bidra til god medvirkning i arbeidet med egne og 
andres planer. Samtidig hadde ikke etaten rutiner eller praksis som i tilstrekkelig grad sørget 
for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker. Det gjaldt særlig grupper som 
krever spesiell tilrettelegging. Undersøkelsen viser videre variasjon i hvorvidt etaten la til 
rette for bred og representativ medvirkning fra et tidlig stadium i arbeidet med egne planer. 
Utvalget ser at Plan- og bygningsetaten oppfordret til mer medvirkning i planer som 
utarbeides av andre, men noterer samtidig at det ikke ble stilt krav om dette.  
 
Kontrollutvalget merker seg at det er varslet relevante tiltak og legger til grunn at det følges 
opp at de gir ønsket effekt. Utvalget tar for øvrig rapport 16/2019 til orientering. 
  
Saken sendes byutviklingsutvalget. 
  
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Ola Kvisgaard (H), Rune Tokle (A), Arve Edvardsen (H), Janne Svegården (A), Gro Balas 
(A), Pål Thygesen (MDG), Ivar Johansen (SV), Jostein Starrfelt (R), Marianne Bjørndal 
(FNB), Olav A. Røssaak (V), Morten Edvardsen (SP), Bente Groven-Syversen (KrF), Heidi 
Hanssen (F) 
 
Dokumenter innkommet: Kommunerevisorens saksfremlegg av 06.12.2019 
 
Forslag: 
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Jostein Starrfelt (R), Arve Edvardsen (H) og Bente Groven-Syversen (KrF) fremmet følgende 
endrings-/tilleggsforslag til kommunerevisorens forslag første avsnitt siste setning og nytt 
andre avsnitt: 
Utvalget ser at Plan- og bygningsetaten oppfordret til mer medvirkning i planer som 
utarbeides av andre, men noterer samtidig at etaten mener å ha større handlingsrom til å sette 
krav enn den har brukt til nå. Flere medvirkende i planprosesser finner tidvis språket i de 
relevante dokumentene vanskelig og at dette hindrer reell medvirkning. 
 
Kontrollutvalget understreker viktigheten av at byråd for byutvikling følger opp at 
planprosessene er forståelige, at medvirkningen er reell, at grupper som krever spesiell 
tilrettelegging for medvirkning hensyntas, og at nye metoder tas i bruk for å øke 
befolkningens deltagelse i byutviklingen. Kontrollutvalget understreker viktigheten av å sikre 
en sterkere lokal forankring i medvirkningsprosessen. Dette omfatter bl.a. tettere samarbeid 
med bydelene og bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og 
virksomheter. 
 
Votering: 
Endrings-/tilleggsforslaget fra Jostein Starrfelt, Arve Edvardsen og Bente Groven-Syversen 
og kommunerevisorens forslag for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget merker seg at rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner viser at 
Plan- og bygningsetaten gjør mye for å bidra til god medvirkning i arbeidet med egne og 
andres planer. Samtidig hadde ikke etaten rutiner eller praksis som i tilstrekkelig grad sørget 
for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker. Det gjaldt særlig grupper som 
krever spesiell tilrettelegging. Undersøkelsen viser videre variasjon i hvorvidt etaten la til 
rette for bred og representativ medvirkning fra et tidlig stadium i arbeidet med egne planer. 
Utvalget ser at Plan- og bygningsetaten oppfordret til mer medvirkning i planer som 
utarbeides av andre, men noterer samtidig at etaten mener å ha større handlingsrom til å sette 
krav enn den har brukt til nå. Flere medvirkende i planprosesser finner tidvis språket i de 
relevante dokumentene vanskelig og at dette hindrer reell medvirkning. 
 
Kontrollutvalget understreker viktigheten av at byråd for byutvikling følger opp at 
planprosessene er forståelige, at medvirkningen er reell, at grupper som krever spesiell 
tilrettelegging for medvirkning hensyntas, og at nye metoder tas i bruk for å øke 
befolkningens deltagelse i byutviklingen. Kontrollutvalget understreker viktigheten av å sikre 
en sterkere lokal forankring i medvirkningsprosessen. Dette omfatter bl.a. tettere samarbeid 
med bydelene og bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og 
virksomheter. 
 
Kontrollutvalget merker seg at det er varslet relevante tiltak og legger til grunn at det følges 
opp at de gir ønsket effekt. Utvalget tar for øvrig rapport 16/2019 til orientering. 
  
Saken sendes byutviklingsutvalget. 
  
[Lagre]  
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103/19  
Rapport 15/2019 Kontraktsoppfølging i Vann- og avløpsetaten 

 
Sendt til samferdsels- og miljøutvalget 
Kopi til byråden for miljø og samferdsel, Vann- og avløpsetaten, Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Rapport 15/2019 Kontraktsoppfølging i Vann- og avløpsetaten er resultatet av en 
forvaltningsrevisjon kontrollutvalget vedtok 29. januar 2019 (sak 11). Rapporten tilhører 
området anskaffelser, kontraktsoppfølging og tiltak mot arbeidslivskriminalitet, jf. bystyrets 
vedtak om Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016–2020 av 22. juni 2016 
(sak 186). 
 
Vann- og avløpsetaten har som formål å dekke etterspørselen etter helsemessig trygt 
drikkevann og å håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for 
publikum og det ytre miljøet. Etaten gjennomfører mange og omfattende anskaffelser i den 
forbindelse.  
 
Formålet med undersøkelsen har vært å gi informasjon om Vann- og avløpsetatens 
kontraktsoppfølging og kontroll av om habilitetsspørsmål i anskaffelser og 
kontraktsoppfølging var tilfredsstillende ivaretatt. Undersøkelsen har hatt hovedvekt på 
etatens kontraktsoppfølging. Det er særlig lagt vekt på økonomistyringen, blant annet 
hvorvidt det var gjennomført tilfredsstillende kontroller av at mottatte fakturaer gjaldt varer 
og tjenester som var levert i henhold til kontrakt.  
 
Undersøkelsen viste at Vann- og avløpsetaten på flere områder hadde rutiner og praksis som 
kunne bidra til god kontraktsoppfølging. Det forelå blant annet skriftlige prosedyrer, det var 
stilt nødvendige krav til innhold i fakturaer, og etaten utførte kontroller som kunne bidra til at 
det ikke ble betalt for varer og tjenester som ikke var i tråd med kontrakten. Undersøkelsen 
viste også at det var enkelte svakheter. Det var blant annet en svakhet at 
kontraktsoppfølgingen ikke fremsto som risikobasert. Videre dokumenterte etaten i for liten 
grad varemottak i økonomisystemet.  
 
Etaten hadde langt på vei også prosedyrer som kunne bidra til habilitet hos de som foretok 
anskaffelser og kontraktsoppfølging. Det var imidlertid en svakhet at det ikke forelå rutiner 
for at kommunens etiske regelverk ble lagt frem for innleide. 
 
Kommunerevisjonen har mottatt uttalelser til rapporten fra Byrådsavdeling for miljø- og 
samferdsel og Vann- og avløpsetaten. Vann- og avløpsetaten har varslet relevante tiltak. 
Byrådsavdelingen mente det ikke var behov for ytterligere tiltak utover dem etaten har varslet. 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 15/2019 Kontraktsoppfølging i 
Vann- og avløpsetaten viser at Vann- og avløpsetaten på flere områder hadde rutiner og 
praksis som kunne bidra til god kontraktsoppfølging, og at den langt på vei hadde prosedyrer 
som kunne bidra til habilitet hos dem som foretok anskaffelser og kontraktsoppfølging.  
 
Kontrollutvalget ser videre at det også var enkelte svakheter. Kontraktsoppfølgingen fremsto 
ikke som risikobasert. Etaten dokumenterte i for liten grad varemottak i økonomisystemet og 
det forelå ikke rutiner for at kommunens etiske regelverk ble lagt frem for innleide.  



 12  

 
Kontrollutvalget merker seg at det er varslet relevante tiltak. Kontrollutvalget tar for øvrig 
Kommunerevisjonens rapport 15/2019 til orientering.  
 
Saken sendes samferdsels- og miljøutvalget. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
 
Ola Kvisgaard (H), Rune Tokle (A), Arve Edvardsen (H), Janne Svegården (A), Gro Balas 
(A), Pål Thygesen (MDG), Ivar Johansen (SV), Jostein Starrfelt (R), Marianne Bjørndal 
(FNB), Olav A. Røssaak (V), Morten Edvardsen (SP), Bente Groven-Syversen (KrF), Heidi 
Hanssen (F) 
 
Dokumenter innkommet: Kommunerevisorens saksfremlegg av 06.12.2019 
 
Votering: 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 15/2019 Kontraktsoppfølging i 
Vann- og avløpsetaten viser at Vann- og avløpsetaten på flere områder hadde rutiner og 
praksis som kunne bidra til god kontraktsoppfølging, og at den langt på vei hadde prosedyrer 
som kunne bidra til habilitet hos dem som foretok anskaffelser og kontraktsoppfølging.  
 
Kontrollutvalget ser videre at det også var enkelte svakheter. Kontraktsoppfølgingen fremsto 
ikke som risikobasert. Etaten dokumenterte i for liten grad varemottak i økonomisystemet og 
det forelå ikke rutiner for at kommunens etiske regelverk ble lagt frem for innleide.  
 
Kontrollutvalget merker seg at det er varslet relevante tiltak. Kontrollutvalget tar for øvrig 
Kommunerevisjonens rapport 15/2019 til orientering.  
 
Saken sendes samferdsels- og miljøutvalget. 
 
[Lagre]  
 

Eventuelt 
 
1. Kommunerevisjonen orienterte om status for regnskapsrevisjonen for 2019. 
 
2. Kontrollutvalget behandlet 19.11.2019 Kommunerevisjonens rapport 14/2019 Ansettelser 

i kommunen. Ved finansutvalgets behandling av rapporten 05.12.2019 ga 
Kommunerevisjonen litt supplerende informasjon om indikatorer på omfang 
ansettelsesforhold, midlertidige ansatte og årsverk utført av midlertidige ansatte. 
Kommunerevisjonen ga samme supplerende informasjon til kontrollutvalget.  

 
3. Det har siden forrige møte kommet skriftlige henvendelser til kontrollutvalget fra: 
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x en privatperson med påståtte mangler og avvik i Plan- og bygningsetatens 

saksbehandling. Henvendelsen er sendt PBE og Sivilombudsmannen med kopi til 
kontrollutvalget. 

x en journalist i Fagbladet om mulige uregelmessigheter hos en leverandør til Oslo 
kommune 

x et arkitektfirma om byråden for byutviklings habilitet  
 

Henvendelsene er i samsvar med vanlig rutine videresendt til Kommunerevisjonen. 
Henvendelsen om byutviklingsbyrådens habilitet er i tillegg oversendt byrådslederen. 

 
4. Etter forslag fra Ivar Johansen besluttet utvalget å invitere Seksjon for intern revisjon ved 

Byrådslederens kontor for å orientere om sitt arbeid. Kommunerevisoren orienterte i 
denne forbindelse om den kontakten Kommunerevisjonen har rutinemessig og ad-hoc med 
Seksjon for intern revisjon. 

 
5. Sekretariatslederen orienterte om videre prosess med å anskaffe nettbrett til utvalgets 

medlemmer. 
 
6. Finansutvalget behandlet 05.12.2019 oppfølging etter rapport 9/2016 Planlegging for 

befolkningsveksten – kontrollutvalgets sak 74 av 24.09.2019 
 
7. Byutviklingsutvalget behandlet 04.12.2019 rapport 7/2019 Forvaltning av informasjon om 

kommunal eiendom – kontrollutvalgets sak 60 av 18.06.2019 
 
8. Helse- og sosialutvalget behandlet 05.12.2019 oppfølging etter rapport 18/2016 

Kompetanse i den hjemmebaserte helsetjenesten – kontrollutvalgets sak 73 av 24.09.2019 
 
9. Kultur- og utdanningsutvalget behandlet 05.12.2019 oppfølging etter rapport 17/2016 

Godkjenning av tilsyn med barnehager – Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene – 
kontrollutvalgets sak 75 av 24.09.2019 

 
10. Samferdsels- og miljøutvalget behandlet 20.11.2019 oppfølging etter rapport 12/2016 

Fjellinjen AS – Effektiv drift og internkontroll – kontrollutvalgets sak 68 av 27.08.2019 
 
 
Kontrollutvalgets sekretariat, 20.12.2019 
 
 
Reidar Enger 
sekretariatsleder 
 
 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
 


